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Hallgatói Tehetséggondozó Program 

Pályázati kiírás 

 

1. Bevezető, a pályázat célja  

A Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézete EFOP-3.6.1-16-2016-00022 

„Debrecen Venture Catapult Program” keretében, nyílt kutatói pályázatot hirdet a Debreceni 

Egyetem hallgatói részére sporttudományi kutatás végzésére.  

A pályázat célja: hogy támogassa a sporttudományi kutatómunka előmozdítását, a tudományos 

pályán való elindulást, majd pályán tartást. A pályázat további célja az alap,- mester (osztatlan 

tanár) vagy doktori képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és 

szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció, tudományos cikk, TDK-

dolgozat, egyéb - tudományos alkotás. 

A pályázat több ciklusban lesz meghirdetve. Az első ciklus 2018. év február 1-május 31-ig 

kerül meghirdetésre.  

A pályázat résztvevői: A meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatra, olyan hallgatók 

jelentkezését várjuk, akik a Debreceni Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan 

tanárképzésben, vagy doktori képzésben vesznek részt, és szívesen kapcsolódnának be a 

sporttudományi kutatásba (élettudományok, társadalomtudományok, természettudomány, 

gazdaságtudomány) területén. 

A tehetséggondozó programba bekerülő hallgatóknak a Sporttudományi Koordinációs 

Intézet vezetésével, eredményes kutatási tevékenységet kell folytatniuk, és részt kell venniük 

tudományos diákköri fórumon, konferencián, valamint a pályázat ideje alatt aktív alkotói 

tevékenységet kell végezniük.  

 

2. Az ösztöndíj formája 

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó 

pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a Debreceni Egyetem 

Sporttudományi Koordinációs Intézete gondoskodik.  

2.2. Az ösztöndíj összege: 20 000 Ft/hó/fő.  

2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: az első ciklusban 4 hónapos időszakra 2018. 

február 1. és 2018. május 31. közé eső időszak. 
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3.Támogatható kutatási terület 

Jelen ösztöndíjpályázat a sporttudomány bármely interdiszciplináris kutatási területére 

benyújtható, de kérjük a pályázatban feltüntetni, hogy melyik kutatási területhez csatlakozna 

(szeretne csatlakozni) a pályázó, vagy melyik területen végezne önálló kutatást.  

 

4. Pályázati feltétel 

4.1. Pályázati feltétel, hogy a pályázók az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja 

teljes idejű aktív hallgatói jogviszonyát,  

4.2. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető mentor felügyeletével - a Debreceni 

Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet keretében egy kutatócsoport munkájába 

bekapcsolódva kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az 

intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé 

teszi. 

 

5. Ösztöndíjas időszak 

Az ösztöndíjas időszak: 2018. február 1.-2018. május 31. 

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 

 2017. december 4.  

 

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye  

 

7.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 

7.2. A Pályázati Adatlapot a Pályázati Kiírásban közölteknek megfelelően magyar nyelven, 

hiánytalanul, kitöltve, a kérdésekre választ adva és a megjelölt mellékletek, valamint 

önéletrajz csatolásával kell benyújtani. 

- Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 1. számú melléklete). 

- Önéletrajz (ami tartalmazza a korábbi tudományos tevékenységét bemutató leírást, 

elismerő dokumentációt, nyelvtudást igazoló dokumentumot is, abban az esetben, 

ha a Pályázó rendelkezik vele). 

- Hallgatói jogviszony igazolás. 

- Kutatási terv (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete).  



 

 

SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET 

H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400 

Tel.: 52/512-900 

http://sportsci.unideb.hu/   

 

7.3. A pályázatok benyújtásának helye 

A pályázatot a Sporttudományi Koordinációs Intézetben Süvöltősné Sághy 

Annamáriának személyesen papír alapon, 1 példányban, aláírva, valamint 

elektronikusan saghy.annamaria@sport.unideb.hu is be kell nyújtani. 

 

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai és határideje 

8.1. Az érvényes, befogadott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre: 

- A tervezett kutatómunka bemutatása. 

- A pályázati támogatás elnyerését követően várható eredmények és a támogatás 

várható hatása a tehetség pályafutására. 

- A pályázó személyének értékelése összbenyomás alapján 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 15. 

 

9. További információ 

A pályázattal kapcsolatos információkat a http://sportsci.unideb.hu/hu honlapon, valamint a 

következő címen kaphat: 

Süvöltősné Sághy Annamária  

Sporttudományi Koordinációs Intézet 

Email cím: saghy.annamaria@sport.unideb.hu 

Telefon: (52) 512-900 / (30) 759 9000 

Telefon mellék: 63207 
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